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1. Styrets sammensetning i perioden 

President:    Trine Kveim 
Visepresident:    Dorthe Lie 
Styremedlemmer:  Claudia Steidl Talgo – FB-side, webside 

Karina Mengel – medlemsansvar 
Tom E.Johansen - arrangementer 

Varamedlemmer:  Barbro Thorvaldsen – arrangementer 
    Jørgen Klafstad - markedsføring 
 
     
Valgkomité:    Helene Makani, Christine Lindholt Wittussen, Kristin Mourud 
 
Controller :   Øyvind Sørbrøden 

 

 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Oppgaven med referatførsel har vært delt mellom medlem-
mene, til dels også møteledelsen.  
 
Faste poster på agendaen har vært: 
• Godkjenning av referat fra forrige møte.  
• Økonomi 
• Medlemmer 
• Facebook og web 
• Arrangementer / Events 

 

Arrangementer i 2018 

Det er arrangert 6 Enneagram-kafeer i Oslo:  
  

Enneagramarrangementer i Oslo: 

 23. januar: «Kjenn deg selv som lærer» ved Kristin Aase og Bente Vetland 

 13. mars:  Enneagrammet psykologiske nivåer, ved Eva Karin Steira 

 11. april: Årsmøte + «Ditt sanne jeg – en kristen tilnærming til Enneagrammet»  
v/ Marilyn Vancil, USA 

 31. aug/1.sept:  Kommunikasjonsworkshop: Kroppen – ditt viktigste instrument  v/ Zitta de 
Fries, Danmark 

 18. oktober: «Hvordan kan du styrke ditt lederskap og din kommunikasjon»  
v/Jørgen Klafstad 

 21. november: «Rakkerunger eller englebarn» v/Dorthe Lie 
 

 
Seminar i Oslo: 
Det årlige seminaret var i 2018 en workshop med Zitta de Fries, hvor ennegramtypene og dennes 
kroppsspråk ble utforsket. Det var en workshop over to dager, hvor kroppen var det viktigste  
instrumentet for å sette seg inn i alles enneagramtyper. 
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Rutiner og beslutninger 

 
Betaling for Enneagramkafeer i Oslo: 
Betaling på Enneagramkafeer gjøres fortrinnsvis med Vipps, i tillegg til betalingsautomaten iZettle. Vi 
tar ikke imot kontanter hvis vi kan unngå det. 
 
Web:  
Web-ansvarlig har hatt ansvar for å oppdatere og utvikle websidene videre. I tillegg har hun hatt an-
svar for god oppdatering av informasjon om arrangementene på FB-sidene våre, og andre relevante 
artikler om Enneagrammet. I 2018 har nesten alle arrangmentene vært streamet og sendt dirkte, hvis 
det har vært greit for foredragsholder. Unntak har vært workshopen med Zitta de Fries, hvor ekspo-
neringen av deltakerne har vært for stor. 
 

Aktivitet i foreningen 2018 

Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, via facebook-siden og websiden, og gjen-
nom Enneagram-kafeene. Foreningen sender også epost til medlemmene. Deltagelse på Enneagram-
kafeene har vært god. Vi har hatt fra 60 til 25 deltagere på kafeene. Vi har prøvd ut nye lokaler på 
Helt Sentralt ved Oslo S, hvor det er anledning til å servere bl.a. egen mat og drikke. Det har vært po-
pulært, men lokalet har ikke vært helt optimalt til våre arrangementer, og steg betydelig i pris i løpet 
av 2017. Av den grunn er vi tilbake på Litteraturhuset.  
 
Styret har arbeidet med å styrke markedsføringen av våre arrangementer, og har god erfaring med 
betalt FB-annonsering sammen med våre nyhetsbrev. I tillegg til webside og FB-side, er det også en 
Twitter-konto. Vi har søkt å ha jevnlig aktivitet på FB og endret noe innhold for å prøve å skape mer 
aktivitet, slik at det blir interessant for våre medlemmer og følgere å følge med på siden. Foreningen 
har 732 følgere på siden, nesten 100 mer enn i fjor.  
IEA-Norges brosjyre blir delt ut på alle arrangementene, og vi har laget et lite innstikk med oversikt 
over halvårets arrangementer..  
Vi har fått trykket opp visittkort uten navn, slik at alle i styret kan bruke dem når vi representerer fo-
reningen i ulike sammenhenger. Det er satt av plass til at den enkelte selv kan skrive navn og telefon-
nummer. Mail- og webadresse til IEA-Norge står på visittkortet.  
 
De profesjonelle medlemmene har mulighet til å markedsføre seg på våre web-sider og FB-side. Det 
har ikke vært avholdt eget møte med de profesjonelle i 2018. 
 
Medlemsansvarlig har vært aktiv i å verve medlemmer når deltakere på arrangementene betaler ved 
inngangen. Vi har hatt ‘tilbud’ på høsten, med redusert pris hvis man betaler for både arrangementet 
og årsavgiften for neste år samtidig. Dette har gitt en del flere medlemmer, og er en fin og smart 
måte og få med flere i foreningen.  
 
Samarbeid med de andre nordiske IEA-foreningene: 
Samarbeidet i Norden har bestått av at vi har invitert 1 foredragsholder fra Danmark til Enneagram-
workshop i Oslo. Styret i IEA-Norge vedtok også å være medarrangør av den europeiske Enneagram-
konferansen i Stockholm i 2020 sammen med Sverige og Danmark. Det arbeidet pågår. 
 
I tillegg hadde vi besøk av Marylin Vancil fra USA som var i Norge i anledning av at hennes bok om 
Enneagrammet sett i kristen sammenheng, var oversatt til norsk. Hun kom i forbindelse med boklan-
seringen på Verbum forlag, og vi inviterte henne til å snakke om boken sin på en av våre enneagram-
kafeer. 
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IEA Global: 
IEA Norge hadde ingen deltakere på IEA Global sin årskonferanse 2018.  
Trine Kveim deltok på vegne av styret på Den europeiske konferansen i Amsterdam. 
Vi har lagt ut en presentasjon av IEA Norge på IEA Global sine nettsider, og markedsført aktiviteter og 
muligheter som IEA Global representerer på våre nettsider og gjennom FB-siden. 
 
Avtroppende styre oppfordrer det nye styret til å bygge videre på det som nå overleveres, både når 
det gjelder videreutvikling av prosesser og møteplasser, samt å bruke dem til å gjøre foreningen mer 
kjent ved å skape mer aktivitet og flere engasjerte medlemmer.  

Økonomi 

Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på Enneagram-kafeer og semina-
rer.  
 
Styrets medlemmer har ikke mottatt honorar for sine bidrag, og flere bidragsytere har ytt frivillig inn-
sats. Reiseutgifter har blitt dekket i enkelte tilfeller. 
 
Foreningens utgifter har vært leie av Litteraturhuset, bevertning og blomsteroverrekkelser samt 
reise-og oppholdsutgifter ved gratis foredrag på Enneagramkafeer. Foreningen har også faste utgifter 
til moder-organisasjonen IEA. 
 
Fakturanett.no benyttes som faktureringssystem. 
Vipps og Izettle benyttes som elektronisk betalingssystem ved Enneagramkafeene i Oslo. 
 

Medlemstall 

Per  april 2013:   44 medlemmer 
Per  april 2014:   65 medlemmer 
Per  april 2015:   63 medlemmer 
Per  desember 2016:  50 medlemmer 
Per  desember 2017:   66 medlemmer 
Per  desember 2018:  55 medlemmer 
 
Det har blitt enklere å betale medlemskontingent og inngangspenger ved å benytte Vipps, og på siste 
arrangement før nyttår, tilbyr vi gjerne en «pakke» med årsavgift for kommende år og inngangs-
penger for arrangementet med noe redusert pris.  
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3. Regnskap for IEA Norge 2018: 

 

  

Inntek-
ter bud-
sjettert 
2018 

Inntek-
ter fak-
tisk 
2018 

Utgifter 
budsjet-
tert 
2018 

Utgifter 
faktisk 
2018 

Inntek-
ter bud-
sjettert 
2019 

Utgifter 
budsjet-
tert 
2019 

Kontingent vanlige medlemmer 21 000 10 726     15 000   

Kontingent profesjonelle medlemmer 6 000 5 978     6 000   

Arrangementer  63 000 31 110 15 000 26675 30 000   

Lokalleie       38000   25 000 

Styremøter     3 500 756     

Webside, inkl domener og annonse-
ring     3 000 3250   4 000 

Årsavgift Fakturanett     1 500 1 485   1 500 

Annonser for arrangementer     3 000       

Brosjyrer mm      737     

Medlemskontingent IEA int.  $ 600     5 000 9 233   5 000 

Reisestipend  for styret til int. IEA-
konferanser     15 000 25925   5 000 

Bankomkostninger   30 2 000 1822   2 000 

Diverse 2018       2120     

Summer 2018 90 000 47 844 48 000 110003 51 000 42 500 

Resultat     42 000 -62159   8 500 

 

 

4. Revisjonsberetning: 

 

Til styret i IEA Norge 

  

Jeg har gjennomgått regnskapet for IEA Norge for 2018 som er gjort opp med et under-

skudd på kr. 47843.  
Bankbeholdningen pr 31.12. er kr. 14.922 og er redusert med kr. 47843 i 2018 som 

stemmer med underskuddet. Jeg finner grunn til å påpeke at dette er et dårlig resultat 

som må rettes opp i 2019.  

Det nye styret må derfor ha en grundig gjennomgang av aktivitetene med sikte på å få 
et bedre resultat i 2019. 

  

Med disse kommentarer godkjennes regnskapet for 2018. 

  
Øyvind Sørbrøden 

Controller 
 
 
 
 


